Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za rok 2016

Informacje dotyczące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie w obecnym
składzie powołana została zarządzeniem nr 4/16 Burmistrza Mogilna z dnia 11 stycznia 2016
roku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim
w Mogilnie działa na podstawie przepisów:
1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
2. Uchwały nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 roku
wprowadzenia

w sprawie:

zakazu

spożywania

napojów

alkoholowych

w wyznaczonych miejscach miasta Mogilna,
3. Uchwały nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno;
4.

Ustawy

z

dnia

29

lipca

2005

r.

o

przeciwdziałaniu

narkomanii

(Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm);
5.

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 2015, poz. 1390 ze zm.);

6.

Regulaminu
Alkoholowych

organizacyjnego
w

Mogilnie

z dnia 30 czerwca 2015 r.)

Gminnej

Komisji

(zarządzenie

Nr

Rozwiązywania
83/2015

Problemów

Burmistrza

Mogilna

W skład Komisji wchodzą:
1. Mirosław Kuss – przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Szulc – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Krzysztof Krajewski – sekretarz Komisji
4. Kinga Lukstaedt – pełnomocnik Burmistrza Mogilna do spraw rozwiązywania
problemów alkoholowych
5. Danuta Ciesielska – członek Komisji
6. Stanisław Grela – członek Komisji
7. Jadwiga Kopińska – członek Komisji
8. Tomasz Rybczyński – członek Komisji
9. Alina Dobersztyn - członek Komisji

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mogilnie w roku 2016
W roku 2016 odbyło się:


20 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



10 posiedzeń Zespołu ds. lecznictwa odwykowego,



7 posiedzeń Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

podczas których:
 przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi
problemem alkoholowym,
 opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych,
 opiniowano wnioski o dofinansowanie zadań z funduszy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 kontrolowano punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 omawiano wyniki diagnozy problemów społecznych dla gminy Mogilno,

 przygotowano

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
 przygotowano

plan

pracy

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na rok 2017,
 zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej
dla dzieci i młodzieży.
Do Komisji wpłynęło łącznie 35 wniosków o leczenie odwykowe.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała:
 19 wniosków do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego;
 16 wniosków do biegłych o przeprowadzenie badań w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Na leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień w Mogilnie, spośród skierowanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zobowiązało się uczestniczyć
15 osób.

Działalność profilaktyczna na terenie Gminy Mogilno
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie w roku 2016
wpłynęło łącznie 45 wniosków o dofinansowani. Burmistrz Mogilna ze środków Komisji
dofinansował m.in. następujące przedsięwzięcia:
1. Konkurs plastyczny „Kolekcjonuję przygody, nie dopalacze”, zorganizowany w kwietniu
2016 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie oraz Powiatową
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Mogilnie. W konkursie wzięli udział uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mogileńskiego. Celem konkursu
było zwiększenie wiedzy oraz ukształtowanie świadomości młodych ludzi na temat
skutków zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania środków zastępczych
oraz budowanie świadomości zagrożeń i lekkomyślnych zachowań w czasie wakacji.
Prace uczestników zostały ocenione przez komisję konkursową, w skład której wszedł
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mirosław
Kuss.

2. Agendę spotkania „Stop dopalaczom”, zorganizowaną dnia 5 maja 2016 roku, w której
brali udział członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Słuchaczami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także
dyrektorzy, nauczyciele oraz pedagodzy szkół z terenu gminy Mogilno.
3. Dzień Profilaktyki zorganizowany dnia 1 czerwca 2016 roku przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Bielicach. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący
Gminnej

Komisji

Organizowane

Rozwiązywania

corocznie

Problemów

przedsięwzięcie

Alkoholowych

uczy

Mirosław

wychowanków

Kuss.

prawidłowego

zachowania, pokazuje alternatywę dla spożywania alkoholu czy palenia wyrobów
tytoniowych.
4. X Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny o „Czterolistną Koniczynkę” oraz konkurs
„Świat sam sobie nie poradzi – segregujmy więc odpady”. Celem konkursów była
popularyzacja haseł i działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw
proekologicznych u dzieci.

5. Integracyjny Piknik Sportowy w Chałupskach oraz XIII Międzyprzedszkolną
Integracyjną Olimpiadę Sportową, których celem była integracja dzieci i młodzieży oraz
promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek.
6. Spotkanie wigilijne dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia
dziennego Ognisko Wychowawcze działającej przy strukturze Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. Było to pierwsze tego typu spotkanie
zorganizowane przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w grudniu 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji:
Danuta Ciesielska, Agnieszka Szulc, Stanisław Grela, Mirosław Kuss.

Szkolenia
1. W dniu 28 września 2016 roku w sali Mogileńskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie
„Przegląd substancji psychoaktywnych oraz zaburzeń czynności związanych

z używaniem komputera, Internetu, telefonu komórkowego”. Szkolenie zostało
zorganizowane

przez

Burmistrza

Mogilna,

Powiatową

Stację

Sanitarno

–

Epidemiologiczną oraz Straż Miejską w Mogilnie. Adresatami szkolenia byli pedagodzy,
wychowawcy mogileńskich szkół, pracownicy prewencji policji, strażnicy miejscy,
pracownicy opieki społecznej oraz pielęgniarki szkolne, pełnomocnik Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas spotkania Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił diagnozę problemów
społecznych zrealizowaną na terenie gminy Mogilno.
2. Dnia 19 września 2016 roku Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Pani Kinga Lukstaedt uczestniczyła w naradzie szkoleniowej
zorganizowanej przez Centrum Kulturalno – Kongresowe w Toruniu.
3. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach
25 – 26 października 2016 roku uczestniczył w „Szkoleniu instruktorów szkoleń
dla sprzedawców” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Celem
szkolenia było zapoznanie uczestników z zasadami i warunkami prowadzenia
odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz nabycie wiedzy jak radzić sobie
z tzw. „trudnym klientem”.
4. W dniu 28 listopada 2016 roku w sali mogileńskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie
„Zasady i warunki prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, wyrobów
tytoniowych oraz e – papierosów”, które rozpoczęło cykl szkoleń dla sprzedawców.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez Pana Mirosława Kuss, który posiada
rekomendację

Państwowej

Agencji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Szkolenia są częścią działań podejmowanych przez Urząd Miejski na rzecz ograniczenia
dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych i mają pomóc w skutecznym
egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz tytoniowych
osobom nieuprawnionym.
W szkoleniu uczestniczyli właściciele i sprzedawcy punktów sprzedaży napojów
alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych z terenu naszej gminy.

Pozostała działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mogilnie
1. W 2016 roku Komisja nawiązała współpracę z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa
Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV
i AIDS. Spotkanie członków Komisji z Panią Elżbietą Rachowską odbyło się 23 maja
2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Podczas posiedzenia ww
przybliżyła obecnym zakres swoich obowiązków. Omówione zostały również
następujące kwestie:
 sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych,
 kierunki nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
 spożywanie napojów alkoholowych bezpośrednio przy punktach ich sprzedaży,
 problem dopalaczy wśród młodzieży w województwie kujawsko – pomorskim,
 możliwe kierunki współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem Zarządu Województwa
Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV
i AIDS a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie
w przyszłości. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mogilnie Teresa Kujawa oraz Zastępca Burmistrza Mogilna Jarosław Ciesielski.
2. 11 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Mogilnie odbyło się spotkanie pedagogów
i nauczycieli z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mogilnie. Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych, związanych
z przygotowaniem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej
Gminy. Podczas spotkania opiekunom przedstawione zostały propozycje miejsc wyjazdu,
terminy, warunki zakwaterowania oraz programy.
3. Burmistrz Mogilna wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po
raz kolejny zorganizował wyjazd dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy na letni obóz
profilaktyczny, tym razem do Poronina. Turnusy odbyły się w terminach od 10 do 19
sierpnia oraz od 20 do 29 sierpnia 2016 roku i uczestniczyło w nich 80 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

4. Od maja do sierpnia 2016 roku, w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1700
w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie członkowie Gminnej
Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

pełnili

dyżur

w

ramach

uruchomionego punktu informacyjnego. Osoby zainteresowane mogły zasięgnąć
informacji na tematy dotyczące:


problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zarówno wśród osób
dorosłych, jak również dzieci i młodzieży,



przemocy w rodzinie, w zakresie wskazania ośrodka, który udzieli pomocy
psychospołecznej czy prawnej,



leczenia odwykowego lub objęcia terapią osób uzależnionych, a także składania
wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe,



kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Mogilno,



procedury związanej z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.

Ze względu na brak zainteresowania ze strony osób potrzebujących pomocy, działalność
punktu została zawieszona.
5. Dnia 6 czerwca Komisja podczas posiedzenia gościła członka Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Mogilnie Pana Teodora Pryka. Omówione zostały zagadnienia związane
ze wspomaganiem inicjatyw dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych, aktywnie
walczących z własną chorobą alkoholową.
6. Dnia 24 czerwca 2016 roku na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przeprowadzono akcję pn. „zakup kontrolowany”. W badaniu wzięło
udział 20 wytypowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu naszej
gminy. Celem akcji było sprawdzenie, czy sprzedawcy proszą o okazanie dokumentu
tożsamości osobę, której wygląd wskazuje na niepełnoletność.
7. W listopadzie 2016 roku członkowie Komisji opracowywali Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Na posiedzenia Komisji zaproszono
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Panią Ewę Szarzyńską oraz Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Mogilnie Panią Lidię Rumianowską. Bardzo

pomocne okazały się wiedza oraz doświadczenie zaproszonych gości, których sugestie
oraz uwagi zostały uwzględnione w programach.
Na jednym z listopadowych posiedzeń goszczono również przedstawicieli zarządu
Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta”, którzy przedstawili pokrótce swoją
działalność.
8. Dnia 15 grudnia 2016 roku na spotkanie podsumowujące działalność Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 zaproszono ojca Krzysztofa
Lewandowskiego – Gwardiana Klasztoru i Proboszcza Parafii. Gość zapoznał się
z dotychczasową działalnością Komisji oraz planem pracy na rok 2017. Następnie
przybliżył członkom Komisji działania profilaktyczne podejmowane przez grupę
wsparcia AA „Franciszek”, działającą przy mogileńskim Klasztorze, na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi wśród mieszkańców Gminy Mogilno. Rozmawiano
również na temat możliwych kierunków współpracy w kolejnych latach.

9. Na podstawie umowy nr 11/2016 z 8 kwietnia 2016 roku Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie zleciła wykonanie „Diagnozy
problemów społecznych na terenie Gminy Mogilno”.
Przeprowadzone badanie miało na celu zdiagnozowanie problemów alkoholowych,
narkotykowych, tytoniowych oraz problemu przemocy w środowisku szkolnym
i rodzinnym. W badaniu brali udział przedstawiciele 5 środowisk: uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dorośli mieszkańcy oraz
sprzedawcy napojów alkoholowych. Łącznie zrealizowano 689 ankiet.
10. Warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy
przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2016 roku przez Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii z Bydgoszczy.

11. Gmina Mogilno na podstawie Porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010 z 12.05.2010
roku zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim uczestniczy w finansowaniu
zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.

12. Gmina Mogilno po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej Kampanii: „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Jest to jedna z największych i najstarszych cyklicznych kampanii
edukacyjno – profilaktycznych w Polsce. W ramach kampanii realizowane są działania
profilaktyczne z udziałem uczniów z terenu gminy Mogilno oraz Straży Miejskiej.
13. Ponadto zajęcia profilaktyczne o tematyce alkoholowo – narkotykowej są prowadzone
cyklicznie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych przez Straż Miejską w Mogilnie.
W ubiegłym roku odbyło się 15 takich spotkań.
14. W roku 2016 kontynuowano program wczesnej interwencji wobec młodych osób
używających alkoholu, dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
„FreD goes net”. W ramach programu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Mogilnie oraz Straży Miejskiej w Mogilnie przeprowadzili po 3 postępowania
w sprawie nieletnich.

Charakterystyka rynku napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 2016 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze
zm.) Burmistrz Mogilna lub na podstawie jego upoważnienia, Straż Miejska w Mogilnie lub
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie mają
prawo dokonywać kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
Zasady prowadzenia kontroli zostały określone w zarządzeniu Nr 33/14 Burmistrza Mogilna
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilno
oraz w Rozdziale 5 przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz. 1829 ze zm.).
W
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Alkoholowych przeprowadzili 7 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto
doraźne kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadziła Straż
Miejska w Mogilnie. Obejmowały one sprawdzanie punktów pod względem umieszczania
informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów
alkoholowych osobom niepełnoletnim.

W wyniku przeprowadzonych kontroli koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych straciły
2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, jeden na terenie miasta Mogilno, drugi na terenie
wiejskim.
W 2016 roku na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Burmistrz Leszek Duszyński przedstawił Radzie Miejskiej w Mogilnie projekt uchwały,
dotyczący zmniejszenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Rada Miejska
uchwałą Nr XXI/222/2016 ograniczyła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży z 70 do 65.
W roku 2016 do Gminy Mogilno wpłynęło:
- 9 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży, na podstawie tych wniosków wydano łącznie
24 zezwolenia, w tym:
a) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na
piwo
b) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
c)

6

zezwoleń

na

sprzedaż napojów

alkoholowych zawierających powyżej 18%

zawartości alkoholu
d)

1 decyzja o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu
- 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży, na podstawie tych wniosków wydano łącznie:
a) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na
piwo
- 25 wniosków o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, z czego wydano 25 zezwoleń, w tym:

a) 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz
na piwo
b) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku na terenie gminy Mogilno funkcjonowały
92 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
a) 62 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży (pozostałe to zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwa).
Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę Mogilno z tytułu rocznych
opłat za korzystane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 wyniosła
413.768,43 zł, a w roku 2016 - 428.312,44 zł.
Przewiduje się, że jeżeli żaden z przedsiębiorców, posiadających zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych nie zrezygnuje z ich korzystania, w roku 2017 gmina
Mogilno z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń uzyska co najmniej 473.667,76 zł.
Warto zauważyć, że kwota ta z roku na rok wzrasta. Niewątpliwie wpływ na to mają
prowadzone kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
wobec przedsiębiorców je posiadających, szczególnie w zakresie prawidłowości danych
zawartych w składanych do 31 stycznia danego roku oświadczeniach o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych. Stwierdzenie nieprawidłowości danych w złożonym oświadczeniu
skutkuje

cofnięciem

posiadanych

zezwoleń

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych

w kontrolowanym punkcie.
W związku z tym, iż w 2016 roku dwóm podmiotom cofnięto posiadane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również pisemnie poinformowano każdego
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia o przeprowadzanych regularnie kontrolach
i konsekwencjach sporządzenia nierzetelnego oświadczenia zauważono, że w wielu
przypadkach wartość sprzedaży napojów alkoholowych wskazana w złożonym oświadczeniu
uległa zwiększeniu.

Wydatki w ramach funduszu alkoholowego w roku 2016
Jednym

z

głównych

zadań

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno. Program
ten finansowany jest z budżetu Gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko
i wyłącznie na realizację tego Programu.
W 2016 roku budżet na realizację Programu wyniósł 436 030, 86 zł, z czego wydano łącznie
422 497,84 zł.
Powyższą kwotę przeznaczono między innymi na:
 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 49 440,00 zł
 wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży – 4 200,00 zł
 wsparcie dziennego Ogniska Wychowawczego – 18 500,00 zł
 szkolenia dla członków Komisji, sprzedawców wyrobów alkoholowych – 3 500,00 zł
 koszty sądowe – 7 585,00 zł
 dotacje organizacji pożytku publicznego – 139 000,00 zł
 działania profilaktyczne – 88 817,00 zł
 zakup alkometru dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie – 11 685,00 zł
 wynagrodzenia członków Komisji – 12 900,00 zł

